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VOORSTEL
college van burgemeester en wethouders

Onderwerp:
Het aangaan van een intentieovereenkomst met Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 
ten behoeve van de ontwikkeling van bouwdeel B, B`en C als hotel in het 
plangebied Maankwartier

Voorstel:
1. de intentieovereenkomst ‘Maankwartier – Bouwdeel B, B`en C’ getekend op 

20 april 2016 met Weller Vastgoed Ontwikkeling B.V. aan te gaan, waarin 
procesafspraken zijn vervat over de ontwikkeling van het hotel en het 
kostenverhaal voortvloeiend uit het proces. 
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Onderwerp
Het aangaan van een intentieovereenkomst met Weller Vastgoed Ontwikkeling BV ten 
behoeve van de ontwikkeling van bouwdeel B, B`en C als hotel in het plangebied 
Maankwartier.

Inleiding/aanleiding
Weller is voornemens een in het plan Maankwartier gelegen in het zuidelijke deel van het 
Maankwartier, een hotel te realiseren dat groter is dat groter is dan de oorspronkelijke 
plannen voor het hotel. De beoogde uitbreiding, 2.000 m² BVO, overschrijdt de ruimte die 
het vigerende bestemmingsplan Maankwartier toestaat. In artikel 3 van dit 
bestemmingsplan is bepaald dat een hotel maximaal 7.500 m² BVO groot mag zijn. Het 
initiatief van Weller gaat uit van een hotel van maximaal 9.500 m2 BVO groot. .

Bij schrijven van 14 juli 2015 (Z-15084270) hebt u Weller medegedeeld dat in principe 
medewerking kan worden verleend aan de gewenste planologische aanpassing.
Een eerste processuele voorwaarde om medewerking te verlenen is het sluiten van een 
intentieovereenkomst. Na het sluiten van deze overeenkomst wordt voortgang gegeven 
aan het voorbereiden van een planologische procedure. Weller heeft aangegeven deze 
procedure te willen starten en daarbij te opteren voor een door uw college af te geven 
omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing.

Kader
Ruimtelijke ontwikkeling 
Grondexploitatie

Kernthema:
Fysieke Leefomgeving

Bevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn krachtens artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeenteweg 
bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten.

Voorstel
1. de intentieovereenkomst ‘Maankwartier – Bouwdeel B, B`en C’ getekend op 20 april 

2016 met Weller Vastgoed Ontwikkeling B.V. aan te gaan, waarin procesafspraken 
zijn vervat over de ontwikkeling van het hotel en het kostenverhaal voortvloeiend 
uit het proces.

Argumenten
1.1 Het beoogde hotel in de thans voorliggende omvang past binnen de beleidsmatige 

hoofdkaders, zoals het POL2014, de gemeentelijke structuurvisie en de Integrale 
Centrumvisie die voor het centrum van Heerlen zijn toegedacht. 
Het centrum van Heerlen is aangewezen als het centrum van de Parkstadregio. Het 
van groot belang dat het centrum van Heerlen uitgroeit tot een attractief en 
levendig bronpunt voor de regio. Dit betekent dat het centrum dient te beschikken 
over een compleet aanbod van stedelijke functies.  Het Maankwartier vervult hierin 
een zeer prominente rol.
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Een kwalitatief hoogwaardig hotel ontbreekt in het centrum van Heerlen. Een 
dergelijke voorziening kan bijdragen aan de doelstellingen die voor het centrum van 
Heerlen als regionaal centrum van toepassing zijn. 

1.2 In de intentieovereenkomst en het bijbehorende programma van eisen zijn de 
kaders omschreven waar het haalbaarheidsonderzoek betreffende het beoogde 
hotel zich op zal richten. 
Met het sluiten van de intentieovereenkomst is gewaarborgd dat de gemeente het 
wettelijk verplichte kostenverhaal kan afdwingen. Ook zijn over en weer duidelijke 
procesafspraken gemaakt, hetgeen een efficiënte procesvoering ten goede komt.  

1.3 Alhoewel Weller de bouwdelen B, B`en C, voor zover benodigd voor het hotel, 
verkocht heeft, is Weller voor de gemeente contractspartij om reden dat Weller 
over de ontwikkeling en realisatie van het hotel afspraken heeft gemaakt met de 
eindafnemer.
Weller heeft zich verbonden jegens de eindafnemer verantwoordelijk te zijn voor 
het ruimtelijke ordeningstraject en het vergunningverlenende traject. Tevens is 
Weller verantwoordelijk voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit de 
vaststelling van de planologische maatregel zodra deze in rechte is komen vast te 
staan. Weller heeft ten slotte verklaard dat hij met deze derde overeen is gekomen 
dat deze derde het hotel zal realiseren zodra over de daartoe benodigde 
vergunningen wordt beschikt. 

Tegenargumenten
Niet van toepassing

Kosten en dekking
Project Bouwdeel B, B`en C

Het project wordt in 2016 op kostenplaats 601031 (haalbaarheidsplannen) per fase 
verantwoord.
Kosten € 37.000
Bijdrage Weller € 37.000

Het betreft hier sec de apparaatskosten om te komen tot een planologische aanpassing. 
De kosten voor deze herontwikkeling zijn thans begroot op een bedrag van € 37.000,-. En 
zijn contractueel verdeeld over 3 fases in het haalbaarheidsonderzoek. De kosten voor 
stap 1 zijn bepaald op € 13.500,-. De kosten in de vervolgfases zijn afhankelijk van 
enerzijds het aantal en de soort onderzoeken die moeten worden uitgevoerd, en 
anderzijds de kwaliteit van de door de initiatiefnemer aangereikte stukken (ruimtelijke 
onderbouwing e.d.). Deze zijn thans respectievelijk begroot op € 20.000,- voor stap 2 en 
€ 3.500,- voor stap 3.

Overeen gekomen is dat na iedere fase een go/no go moment is bepaald en zonder 
concrete betaling wordt niet verder gegaan met het vervolgproces. 
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Communicatie
Na besluitvorming door uw college wordt Weller schriftelijk in kennis gesteld.

Evaluatie
Niet van toepassing

Planning, procedure en uitvoering
Niet van toepassing

Bijlagen
1. intentieovereenkomst


